
 

 2006-)ג( לחוק תובענות ייצוגיות תשס"ו18 ףסעיהודעה לפי 

בקשה לאישור  מרכז בלודהוגשה לבית המשפט המחוזי  2.1.2022ביום מובא בזאת לידיעת הציבור כי  .1
מר  י המבקש"אשר הוגשה ע, בבקשה לאישור תובענה כייצוגית"( הסדר הפשרה: "להלן)פשרה ההסדר 

-30097ת.צ  במסגרת "( ההמשיב: "להלן) מועצה מקומית אבן יהודהנגד  "(המבקש: "להלן)איציק ארביב 
 (."בקשת האישור": להלן) 10-20

ר האינטרנט התאמות נגישות באת הלא ביצע הכי המשיב עניינה של בקשת האישור בטענתו של המבקש .2
בחוק שוויון לקבוע בהתאם  "(אתר האינטרנט: "להלן) https://even-yehuda.muni.il, המופעל על ידה

תקנות שוויון זכויות לאנשים ב ,"(חוק שוויון זכויות)להלן: " 1998-זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח
"( ובתקן נגישות תקנות נגישות השירות)להלן: " 2013-עם מוגבלות )התאמות נגישות לשירות(, תשע"ג

אופן גורף את הקווים המנחים "( המאמץ בהתקן המחייב)להלן: " 5568תקן ישראלי אינטרנט המוגדר כ
 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 -( הרשת הכלל עולמית:ַמֲאָגד) םשל קונסורציו

 המשיבה הכחישה מכל וכל את טענת המבקש. . "(הקווים המנחים)להלן: "

בהוצאותיהם הסכימו הצדדים לחסוך  ההמבקש והמשיבבשל הסיכונים והסיכויים שניצבים בפני  .3
, בהתאם. מ שנוהל ביניהם"במסגרת מו, המשפטיות והזמן השיפוטי והגיעו להסדר פשרה לסיום ההליך

 הסכימו לביצוע הפעולות הבאות: ההמשיב, הפשרה כמות שהוא דרהסלצרכי פשרה ובכפוף לאישור 

 :יישום הוראות הדין

המסמכים הקיימים באתר האינטרנט לרבות בכלל התאמות נגישות באתר האינטרנט,  ביצועהתמדה ב
   .להוראות הדין באתר האינטרנט םנגישות בהתא וכן  פרסום הסדרי בהתאם להוראות הדין

 פיצוי לחברי הקבוצה:
להעניק מספר הטבות כהטבה מיוחדת לחברי הקבוצה, התחייבה המשיבה במסגרת הסדר הפשרה  (א)

אחוזים לתושבי המשיבה  50%הטבת כרטיסים: המשיבה תעניק הנחה בשיעור של לחברי הקבוצה: 
או יופקו על ידי המשיבה ו/או המרכז הקהילתי, ואשר בגינם יגבה \עם עיוורון לכלל המופעים שיועלו ו

הטבת הנגשה עודפת: המשיבה מתחייבת לבצע )ב( חודשים מהמועד הקובע.  12תשלום, במשך 
ת של שמות הרחובות המרכזיים המצויים בשטחה באמצעות מדבקות מובלטות התאמות נגישות עודפו

)ג(  הנוחות למישוש על גבי עמודי התמרורים בצמתי רחובות, כך שאלו ישמשו אנשים עם עיוורון.
הטבת פרסום ותדמית: לצורך קידום שילובם של אנשים עם מוגבלות בחברה, תעלה המשיבה כתבת 

על על ידה, העוסקת בחשיבות שילובם של אנשים עם מוגבלות תדמית לאתר האינטרנט המופ
 באוכלוסייה.

 הצדדים המליצו על גמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו כנקוב בהסדר הפשרה. .4
לחוק ( ד)18או נמנה על אחד מהגופים המנויים בסעיף /כל אדם הנמנה עם הקבוצה כהגדרתה לעיל ו .5

התנגדות , בכתב, בלודרשאי להגיש לבית המשפט המחוזי "(, החוק: "להלן) 2006-ו"תובענות ייצוגיות תשס
להתיר לו לצאת מן , מבית המשפט, לחוק( ו)18מנומקת להסדר הפשרה ותנאיו וכן לבקש בהתאם לסעיף 

 .הקבוצה שעליה יחול ההסדר
, ימים ממועד פרסום מודעה זו 45התנגדויות להסדר הפשרה ובקשות לצאת מן הקבוצה ניתן להגיש עד  .6

 .מועצה מקומית אבן יהודהארביב נ'  30097-10-20ת.צ ל בלודבאמצעות מזכירות בית המשפט המחוזי 
האמור לעיל הנו תמצית בלבד של הסדר הפשרה. הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב. בכל מקרה  .7

 הפשרה.הפשרה לבין האמור במודעה זו, יקבעו ההוראות שבהסדר  של סתירה בין הוראות הסדר
במשרדי המשיבה בשעות העבודה  ,מבקשהסדר הפשרה עומד לעיון הציבור, בתאום מראש, במשרדי ב"כ ה .8

 .וכן בפנקס תובענות ייצוגיותהרגילות 
 .מתפרסמת על פי החלטתו הודעהוה בית המשפט אושר על ידי נוסח הודעה זו .9

 

 
 

 עו"ד, קרן קדמי, עו"ד  ארדת וורבר קורן  חי אביעזיז, עו"ד-יוסף
 ב"כ המשיבה  ב"כ המבקש

  

 

 


